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Elmarasztalni és elhalasztani
Az EU diszkurzív stratégiái 

az 1998-as és 1999-es országjelentésekben*

Kovács Melinda

Be ve ze tés

Eb ben a ta nul mány ban az Eu ró pai Unió (EU) azon országjelentéseit vizs gá lom, 
amelyek az EU csatlakozási folyamatában a kérdőívre válaszoló országokról
ké szül tek.1 Cé lom, hogy diszkurzív stra té gi ák azo no sí tá sa ré vén ér tel mez zem az 
EU vo na ko dá sát. Elem zé sem a dis kur zus ele me it és stra té gi á it hoz za fel szín re. 
Ezen ele mek egy más kon tex tu sai és hi vat ko zá si pont jai, együt te sen hoz nak lét re 
jelentéseket – ebben az esetben azt,miként viszonyul azEU a jelentkezőkhöz,
illetvehogymitisjelentkelet-európaijelentkezőneklenni.2 Ez az elem zés ar ra is 
rávilágít,hogyaz1997-esbizottságivéleményekkelkezdődőinterakcióhogyanfej-
lődött.Diskurzuselemzésem,amelyrészbenGinzburg(1989)evidenciaparadigmá-
já ból me rít, azt fe di fel, hogy az EU ho gyan lát ja eze ket a ke let-eu ró pai je lent ke-
zőket (alsóbbrendűként), és hogy milyen szándékai vannak velük kapcsolatban
(el ha lasz ta ni a fel vé te lü ket).3

Az 1998-as és 1999-es országvélemények elem zé sé nek a hát te rét az EU ke le ti 
bővítésekörülidiskurzusrólszólóírásokjelentik.BöröczJózsefúgytalálta,hogy
mi vel az EU in kább Ma gya ror szág ról, mint sem Ma gya ror szág gal kom mu ni kál, meg-
sem mi sí ti azt a szub jek tu mot, ame lyet Ma gyar or szág az EU fe lé irá nyu ló kom mu-
nikációjábanhozlétre(Böröcz2000).Aleírástárgyakéntszereplőentitástólmeg-
ta gad ni szub jek tum vol tát, ez igen csak ha son lít ah hoz a ko lo ni á lis stra té gi á hoz, 
ame lyet Said di ag nosz ti zált az „Orientalizmus”-ban (Said 1979). A gyar ma to sí tó 
hatalmakagyarmatokrólésnépeikrőlleírásokatkészítettek,éshelyettükbeszél-
tek:azőslakosoknemhozhattaklétrenarratívákatmagukrólésországukról,mert
ezeketagyarmatosítókkészítettékel.MivelaMagyarországésazEUközöttzajló
kommunikáció(melyneksoránmegszületettazEU-kérdőívreamagyarválasz)és
az 1997-es EU-országvélemény egya ránt ko lo ni á lis in ter ak ci ó ra em lé kez tet, fel-

*AfordításelkészítésébennyújtottsegítségéértköszönetetszeretnékmondaniKovácsLídiának.
1Ezekazországok:Bulgária,aCsehKöztársaság,Észtország,Lengyelország,Lettország,Litvánia,

Ma gyar or szág, Ro má nia, Szlo vá kia és Szlo vé nia.
2 En nek a je len tés nek nincs al ter na tí vá ja, mi vel egy hi e rar chia kény sze rí ti ki egy sa já tos kon tex tus-

ban.
3Az„evidentialparadigm”-róllásdGinzburg(1989).
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4AzEU-bővítéskontextusábanezaztakérdéstvetifel,hogyvajonajelentkezőkugyanabbana
ke ret ben lát ják-e ma gu kat, mint amit az EU lét re ho zott. A Ma gya ror szág ra vo nat ko zó mun kám ban 
azttaláltam,hogyebbenazesetbenezígyvan(lásdKovács2001).
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merülakérdés,hogyezcsakerreazegycsatornára(Magyarország–EU)jellemző-e,
vagy pe dig az EU min den kom mu ni ká ci ó ját jel lem zi min den ke let-eu ró pai je lent-
kezővelkapcsolatban.

Elem zé sem azt mu tat ja meg, hogy az EU dis kur zu sa ho gyan hoz lét re és tart 
fenn egy olyan di na mi kát, amely ha son lít a gyar ma to sí tók nak a gyar ma to sí tott 
népekrőlvalópercepciójára.Állításomnemaz,hogyazEUgyarmatosítónaklátja
ma gát. Azt sem ál lí tom, hogy az EU tu da to san hasz nál ná a gyar ma ti dis kur zus 
eszközeit.AzEU-naknemszándéka,hogyakelet-európaiországokrólgyarmati
on to ló gi át hoz zon lét re, mint ahogy a szó 15–19. szá za di ér tel mé ben gyar ma to sí ta-
nisemakarjaőket.Nohavannakhasonlóságokagyarmati törekvésekésazEU
keletibővítéseközött,akettőnemugyanaz,mivelazEUolyanországokkaltár-
gyal, akik ma guk k ér ték fel vé te lü ket. S bár van nak ana ló gi ák a két fo lya mat 
között,akettőmégsemugyanaz.Azapercepcióazonban,amitadiskurzuselemzés
akelet-európaijelentkezőkkelkapcsolatbanfelfed,igenközelállahhoz,ahogyan
agyarmatiközigazgatásszemlélteakeleti,délinépeket.Apercepciókmegjelení-
tikésmegerősítikahatalmidinamikákat.A tisztviselőkneka leigázottnépekről
va ló per cep ci ó ja nem ke ve sebb, mint egy on to ló gia lét re ho zá sa. A ke le ti ek olya-
nokkálesznek,amilyenekkéntagyarmatiközigazgatáslát(tat)jaőket.4
Annakérdekében,hogyagyarmatipercepcióvalvalóanalógiajelentőségétalá-

tá masszam, át te kin tem a gyar ma ti hely zet vo ná sa it, és csak ezu tán té rek rá an nak 
a diszkurzív stra té gi á nak a be mu ta tá sá ra, amely ré vén az EU a ke let-eu ró pa i a kat 
mintalsóbbrendűeketláttatja.Végülpedigáttekintemaztadiszkurzívstratégiát,
amelykövetkezményeakeletialsóbbrendűségreépülő’elmarasztaló’stratégiának:
ajelentkezőkfelvételénekelhalasztását.

Ko lo ni á lis per cep ció

Ah hoz, hogy meg ért sük az EU-országjelentések dis kur zu sá nak rend sze rét, te kin-
tetbekellvennünkapályázóországokésazEUközöttiviszonynémelybirodalmi
alap jel leg ze tes sé gét. Ezen vo ná sok azo no sí tá sá ban Edward Said mun ká já ra 
tá masz ko dom. Said a diszkurzív pra xis egy tel jes te rü le tét do ku men tál ja, amely nek 
éppúgyvansajáttudományosdiszciplínája,mintközigazgatásaésszellemikerete.
Számomrakülönösenazokavonásokérdekesek,amelyekalegjobbanjellemzika
gyar ma to sí tói hely zet ben a per cep ci ót: on to ló gi ák lét re ho zá sa, a be széd és a nyelv 
kérdései,akorábbanlétrejöttkoncepciókvisszatérése,apercepcióirányultsága,a
normalitásésamásságdichotómiája,valamintazőslakosokértetlenségénekkér-
dései.EzekavonásokmindmegjelennekazEU-nakakelet-európaijelentkezők-
rőlalkotottdiskurzusában.
A koloniális viszony beszélő alanya a Teremtő pózát veszi fel. Olyan tudást

teremtagyarmatokról,amelymegerősítihatalmipozícióját.SaidszerintaKeletről
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5Az angol szövegben az idézet a következő: „knowledge of subject races orOrientals is what
makes their management easy and profitable; knowledge gives power, mo re power requires mo re 
knowledge, and so on in an increasingly profitable dialectic of information and control”.
6Ezzelkapcsolatbanl.különösenisaBöröcz(2000)-benamezőgazdaságitermelésrevonatkozó

ré sze ket.
7LásdBöröcz(2000),valamintKovácsésKabachnikírásátaBizottságvéleményeiről jelenszá-

munk  ban.
8 Ar ról, hogy – igen ha son ló mó don – a 19. sz.-i eu ró pai uta zók ho gyan szá mí tot tak ar ra, hogy egy 

kép ze let be li he lyet ta lál nak majd, lásd Mitchell (1991).
9Kelet-Európaszimbolikusföldrajzáróll.Wolff(1994).Arról,hogyazEUhogyanépítévszázados

sztereotípiákra,l.KovácsésKabachnikírásátugyaneszámban.
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való tudásbizonyosértelemben létre ishozzamagát aKeletet,merthatalmiés
erőpozícióbólszármazik(Said1979:40).Ezateremtéskihangsúlyozzaakulturális
éserőbelikülönbségeket:agyarmatosítókerősek,ésezértkultúrájukannyivalfel-
sőbbrendűkéntéserősebbkéntjelenikmeg,hogyképes„kitalálni”amásikkultú-
rát és azt alsóbbrendűként konstruálni.Noha része egyontologikusmanőver, a
gyarmatosítás nem áll meg a megismerésen keresztül elérhető dominanciánál,
hanemelmegyegészenazexplicitellenőrzésig(Said1979:36).5AzEUerőfeszíté-
se, hogy információt szerezzen a kelet-európai jelentkezőkről a kérdőíveken
keresztül,megmutatja,milyenkeretbekelleneajelentkezőországoknakbeleille-
niük.Ezperszenemazővalóságukkifejeződése,haneminkábbegyönállókonst-
ruk ció és egy sa já to san tel jes vi lág.6AzEUúgytudakozódikajelentkezőkről,hogy
közbenasajáthivatkozásipontjaithasználjaavalóságfelfedéséhez,ésezáltalteszi
ajelentkezőketkezelhetővé.

A gyar ma to sí tók a gyar ma to sí tot tak he lyett be szél nek. A nyelv ki sa já tí tá sa nem 
más,mintafentleírtontológiaimanőverfolytatásavagykiterjesztése:agyarmati
ha ta lom meg ha tá roz za és ez ál tal hív ja élet re mind azt, amik a gyar ma to sí tot tak 
lehetnek;ésmivel„ismeri”őketilyenértelemben,természetesenbeszélishelyet-
tük,feleslegessétéveazőbeszédüket.Deméghabeszélnénekisagyarmatosított
népek, nyelvhasználatuk nem volna több, mint a hatalmi hierarchia felesleges
újbólikijelentése(Said1979:34–35).Ajelentkezőkáltalkitöltendőkérdőívekben
fellelhetőkanyelvkisajátításánaknyomai, sugyanerrőlárulkodikaz is,ahogya
Bizottságvéleményeibenrendrefigyelmenkívülhagyjaaztakommunikációt,ami-
re elv ben az országvélemények vá la szol ni vol tak hi va tot tak.7
Agyarmatosítókésagyarmatosítottaktalálkozásábanagyarmatosítókelőzetes

fogalmaiképezikapercepciókalapját.Said,amikoraKelethezvaló„textuálishoz-
záállás”-rólbeszél,rámutat,hogyamegtekintendőhelyrőlkorábbanlétezőnarratí-
vák mind ig von zób bak a gyar ma to sí tók szá má ra, mint a va ló ság. A ko ráb bi narra-
tí vák ha tá roz zák meg a ta pasz ta la tot.8AzEUszövegeinekkettősszerepüklehet
eb ben a di na mi ká ban: egy szer re szol gál nak ilyen narratívák lét re ho zá sá ra, va la-
mintműködnekmintatalálkozásokatkövetőbeszámolók.Amennyibenezutóbbi
szerepükettöltikbe,azEU-nakakelet-európaijelentkezőkkelkapcsolatostapasz-
ta la ta it struk tu rá ló narratívák ele mei le het nek a ke let-Eu ró pá ról szó ló na gyobb 
dis kur zus nak, amely szá za dok óta han goz tat ja a ré gió el ma ra dott sá gát, és amely re 
aBizottságországvéleményeibizonyítottantámaszkodnak.9
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10Arról,hogya„keleti”ésaz„alsóbbrendű”hogyanszinonimák,l.Wolff(1994)ésBöröcz(2000).
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Agyarmatipercepciósemneminteraktív,semnemkétirányúfolyamat:agyar-
matosítókazt isellenőrzikéskorlátozzák,hogyagyarmatosítottnépekhogyan
lássákőket.Azolyangyarmatihatalmakpl.,mintNagy-Britannia,55éveskoruk-
bannyugdíjaztákgyarmatitisztviselőiket(Said1979:42),ezértagyarmatosítottak
nemláthattakidősésbetegesgyarmatosítókat,hanemcsakerejükteljébenlévő
tisztviselőket.Adominanciaképéttükrözteagyarmatosítókfizikaiállapota.Ez
volt az egyet len kép, amit a gyar ma to sí tot tak nak sza bad volt lát ni uk. A nyu ga ti 
szub jek tum nak csupán egy ide a li zált vál to za tá val kerül tek kap cso lat ba, ami el rej-
tet te az em be ri lét egyes lé nye ges te rü le te it. A nyu ga ti szub jek tum ide a li zált és nem 
valósváltozataazértrelevánsazEUbővítésénekazelemzésében,mert–amintaz
aláb bi elem zés ezt ki mu tat ja – ez je le nik majd meg mint hi vat ko zá si pont a ke let-
európaijelentkezőkmegítélésénél.
Nohaanyugatiszubjektumagyarmatihelyzetbenerősenidealizáltvolt,mégis

mint nor má li sat je le ní tet ték meg. A nyu ga ti szub jek tum mint normalitás ar ra szol-
gált, hogy dichotomikusan el vál jon a ke le ti szub jek tum tól, ami a „más ság” fo gal-
mátjelenítettemeg.Akülönbséghangsúlyozásaegyhierarchikuselrendezésrésze
volt,amelybena„más”az„abnormális”és„alacsonyabbrendű”szinonimájaként
működött.Ezadichotómiaközösenhatazzal,amelyetWolffdiagnosztizált.10 Az 
alábbi elemzésben ezek a diszkurzív manőverek akkor válnak majd jelentőssé,
amikorelemzemazarrautaló jeleket,hogyakelet-európai jelentkezőket isegy
idealizáltnyugatiszubjektumhoz,nempedigazEUtagjainakátlagáhozvagyösszes-
ségéhezhasonlítják.Akésőbbiországjelentésekegyidealizáltképetalakítanakki
azEU-tagokról.EzazegyetlenEU-kép,amelyetazEUajelentkezőkelétár.
Agyarmatihelyzetvégsőeleme,amelyetjelentősnektartokazEUésajelent-

kezőkközöttiinterakciótárgyalásakor,agyarmatosítókazonmeggyőződése,hogy
amennyibenagyarmatosítottaknemfogadjákelagyarmatosítókigazságait,úgyaz
azelőbbiekdegeneráltságánakajele.AhogySaidmegfogalmazta,azorientalisták
viszonylagsikertelenülalkalmaztákigazságaikatazértetlenbennszülöttekre,akik-
ről ebből – éppenértetlenségükokán– lehetett tudni, hogydegeneráltak (Said
1979: 52). Azok az igaz sá gok, ame lyek re a gyar ma to sí tók jut nak, fel fe de zés re és 
tudásravalótörekvéseikbőlszármaznak,amikviszontdominanciáravezetnek.Az
őslakosokalsóbbrendűségétazajelenséghivatottbebizonyítani,hogynemértika
gyarmatosítóknarratíváit.AzEUdokumentumaibanhirdetiigazságait;előszöris
azországvéleményekben,aztánpedigakésőbbiországjelentésekben.Narratíváit
el kell fogadniuk a keleti őslakosoknak. A jelentkezők elbírálása úgy történik,
mintha őkmaguktól nem lennének képesek arra, hogymegítéljék,micsodák is
va ló já ban, és mi vé kell len ni ük, hogy el fo gad ha tó vá vál ja nak az EU szá má ra.

A gyar ma ti hely zet azon vo ná sai, ame lye ket itt be mu tat tam, nyo mok ban az EU 
és a keleti jelentkezők interakcióiban is megjelennek különböző pontokon. A
je len té sek aláb bi elem zé se azt mu tat ja be, hogy a gyar ma ti per cep ció nyo mai 
mikéntállnakösszekétdiszkurzívstratégiává.Ezek:ajelentkezők’elmarasztalása’
ésfelvételük’elhalasztása’.
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11Azangolnyelvűverziók jelentik továbbra ishivatkozásialapomat, lévénhogy jelencikkegy
angolnyelvűmunkafordítása.Aszövegeket2000.november11-énértemelazokonacímeken,ame-
lye ket a hi vat ko zott iro da lom után so ro lok fel.
12Arról,hogyazEUnemhajlandóajelentkezőhözintézniszövegét,l.Böröcz(2000).
13Ittnemhasználokegyesjelentéseketpéldaként,hiszenmindahúsztartalmazilyentípusúsza-

ka szo kat.
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Elemzésemhezaz1998-asés1999-esországjelentésekangolnyelvűon-linever-
zi ó ját hasz nál tam, ame lyek 1998. no vem ber 4-én, il let ve 1999. ok tó ber 13-án je len-
tek meg.11Minden jelentésben a B. rész 1. fejezetét elemzem, amelynek címe:
„Po li ti kai kri té ri u mok”. Azért vá lasz tot tam e sza ka szo kat, mert ezek ké pez ték 
vizsgálódásainktárgyátakutatásbólszületettmásikírásbanis,amelyaBizottság
országvéleményeirőlszól,ésmertezekaszakaszokreprezentáljákazEUdiskur-
zu sá nak egé szét. A je len té sek re va ló uta lá sa im ban az év szám ok és országnevek 
kom bi ná ció ját hasz ná lom.

El ma rasz ta lás

En nek a diszkurzív stra té gi á nak az ele mei a gyar ma ti per cep ció má so lá sá nak az 
eszközei: a jelentések diszkurzív világában ezek hozzák létre a kelet-európai
jelentkezőkalsóbbrendűségét.Ediszkurzíveszközökháromelőfordulásiformája
az’orientalizmus’,a’romák’kezelése,valaminta’hiányok’emlegetése.Az’orien-
talizmus’akeletijelentkezőketmintegzotikusmásokatmutatjabe,a’romákat’a
je len té sek mint esszencializált ki sebb sé get ke ze lik, akik nek a je len lé te mi att a 
jelentkezőországokfolklorikusrégió(amiWolffszerintakelet-Európárólkiala-
kultnyugatiképegyikfontoseleme),a’hiány’diskurzuselempedigaztrészletezi,
mibenhogyanszűkölködnekajelentkezők(Wolff1994).

Orientalizmus

Ezzelakifejezésselaztamindentáthatódiskurzusmódotjelölöm,amelymegjele-
nésiformáibanakelet-európaijelentkezőketmintazegzotikusmássághordozóit
konstruálja.Ezagyarmatiinterakcióksajátsága,ésazEUjelentéseibenaközön-
ség és re dun dan cia prob le ma ti ká ja, a ven dég sza vak ese tei s a kor rup ci ó ra va ló 
utalásoktartoznakebbeajelenségkörbe.
Mindegyik jelentésproblematizáljaaközönséget.Nemvilágos,kinek szánták

őket.KatalogizálótechnikáikbanagyarmatiIndiárólkészített19.századibritszö-
vegekreemlékeztetnek.Nemajelentkezőkhözszólnak.12 Rá adá sul az olyan sza ka-
szaik,mintpéldául„Aközelmúlteseményei”,teljesenredundánsak–ajelentkező
or szá gok la kos sá ga is me ri a ben nük ta lál ha tó in for má ci ót.13 Mi vel azon ban a 
jelentésekválaszokajelentkezőkfelvételikérelmére,elvilegelvárhatnánk,hogya
jelentkezőkhözszóljanak.Akommunikációirányanemvilágos,hacsakfelszíne-
sen vizs gá lom. Az ori en ta lis ta ke ret ré sze ként az ilyen kom mu ni ká ció a ha ta lom 
ki nyi lat koz ta tá sa, ezért egy szer re szól ke le ti ek hez és nyu ga ti ak hoz.
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14Aztahelyesírástidézem,amelyetazEUáltalelőállítottangolnyelvűon-linedokumentumok
tar tal maz nak.
15Akorrupciótazonbantárgyalomaz’újelemek’kategóriájábanis.Ennekazazoka,hogyadis-

kurzusnakugyanazazelemeesetenkénttöbbjelentésselisbír,ésilyenesetekbenazelemeketmind-
egyik je len tés moz za nat tal kap cso lat ban tár gya lom, hogy így vissza tud jam ad ni a dis kur zus gaz dag-
sá gát.
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Azorientalistadiskurzuselemkövetkezőrészeapályázóállamnyelvébőlvaló
vendégszavak használata. ABizottság országvéleményeiben található diszkurzív
stratégia folytatásaként – amelyben a kétnyelvűség már használatos volt mint
egzoticizálóművelet,samelyakülönbségetazalsóbbrendűséggeltetteegyenlővé
– az országjelentések né me lyi ke tar tal maz sza va kat azon or szá gok nyel ve in, ame-
lyekrőlszól.A„jóindulatúolvasat”ebbenazesetbenazlehetne,hogyazEUmég
csaktanulezekrőlazországokról,ésezérthasználjaújinformációitajelentések-
ben. Ez azon ban azért nem áll ja meg a he lyét, mert a dis kur zus nak szá mos más 
olyanelemevan,amelytanúsítjaazEUvonakodását,amikorajelentkezőkfelvé-
telérőlvanszó.Ajelentkezőktávoltartásárairányulótörekvésselnemösszeegyez-
tethető semmiféle olyan igazi érdeklődés ezen országok valósága iránt, amely
megkövetelné, hogy egyenlő félnek tekintsékőket.Az a fajta tudás, amelyet az
orientalizmuskereténbelülkeresnek,hierarchiáraépül,ésadominanciaeszköze.
Azorientalistatudásnemtörekszikarra,hogyamásikatannakszempontjaiszerint
értelmezze, vagy hogy amásikat egyenlőként kezelje. Ezek aGeertz-féle leírás
céljai, amelynek eredménye az, hogy „még egy országról hallottunk” (Geertz
1973).MivelazilyentípusútudásegalitarianizmusahiányzikazEUdiskurzusából,
kénytelenvagyokelutasítaniajóindulatúolvasatot.
A vendégszavakhasználatára leggyakoribbpélda a különbözőországokparla-

mentjénekaneve:azÉsztország98ésazÉsztország99egyaránteredetibenemlíti
aRiigikogut,aparlamentneveaLettország98-banmintSaeimaszerepel,aLitvá-
nia 98-banmint Seimas, aLengyelország 98-banpedigmint Sejm.A többi nem
angolszóaLengyelország98-banközigazgatásiegységekrevonatkozik:azönkor-
mányzatiegységekregionális,megyeiéstelepülésiszintekenVoivodships,Poviats,
Gminasmegnevezésekkelszerepelnek.14ABulgária99-benszerepelnekújközigaz-
gatásirégiókoblastinéven.AMagyarország98-banamagyarbetűszó,aFIDESZ,
sze re pel a vá lasz tá so kon nyer tes párt (pon tat lan) meg ne ve zé se ként. Sem mi uta lás 
nincs arra, hogy ezek a szavak – pártok, közigazgatási egységek és parlamentek
nevei–miértvolnánakkülönösenérdekesekezeneredetiformájukban.Mivelhasz-
nálatukmindenfélemagyarázatnélkülfordulelő,ezhozzájárulahhozakövetkezet-
lenséghez,amelyáltalánosazEUdiskurzusában,ésamelyetkésőbbtárgyalok.

A kor rup ció kér dé se ak kor je le nik meg az ori en ta lis ta dis kur zus ré sze ként, ami-
kormint amásság vonása szerepel a jelentésekben az ún. „Catch-Up Facility”
tár gya lá sa kor.15A„Catch-UpFacility”olyanprogram,amelynekkeretébenazEU
Bulgáriának,Lettországnak,Litvániának,RomániánakésSzlovákiánakpénzügyi
támogatástnyújtazért,hogy„egyesterületeken”fel tudjanakkészülniafelvéte-
lükre.Ajelentésekbőlazonbannemválikvilágossá,hogymelyekezekaterületek.
Azegyetlentémakör,amelybeneztafelzárkóztatóprogramotemlítik,akorrupció
elleniharc.Bulgária,Lettország,LitvániaésSzlovákiaesetébenaz1998-asjelen-



 replika 95

16 Ez azon ban le het ne az aláb bi ak ban tár gyalt Ro má nia-spe ci fi kus nyel ve zet ré sze.

 replika 95

tésekemlítikmegasegítséget,amelyetazEUnyújtott,ésazintézkedéseket,ame-
lyeket ezek a jelentkezők hoztak helyzetük javítása érdekében. A Romániáról
szólójelentésekegyáltalánnememlítikmegeztaprogramot,ésaszövegegésze
nem ma gya ráz za meg, hogy mi ért nem.16

Annak,hogyazEUfinanszírozajelentkezőországokbanlévőkorrupcióellenes
programot, különleges jelentősége van.Tagadhatatlan, hogy a korrupció súlyos
gond, és hogy in téz ke dé sek re van szük ség. Ez azon ban egyál ta lán nem csak a 
ke let-eu ró pai or szá gok sa já tos sá ga, mi vel a kor rup ció nem ki zá ró lag ezek re az 
országokrajellemző.Jelenvanvilágszerte–mégazEU-banis,aholegykorrupci-
ósbotrányéppaBizottságleváltásáteredményezteamásodikországjelentésmeg-
je le né sé nek évé ben. Még is van egy bi zo nyos szim bo li kus lo gi ka ab ban, hogy kulcs-
fontosságú területkéntkerül említésre: akorrupciónagyon ismerős szófordulat,
aminekajelenlététőlalsóbbrendűekésegzotikusaklesznekajelentkezőországok.
Akeletialantaska(azidealizáltnyugatiszubjektumellentéte)könnyenértelmez-
hető korruptként, ugyanis az idealizált nyugati szubjektum „másika”, póténje
teremtődik meg a keleti jelentkezőkben. Annak ellenére, hogy a kelet-európai
jelentkezőkesetébenaKeletnemazorientalistákKeletjétjelenti,ahogyaztSaid
leírta,hanemsokkalinkábbaWolff-félekvantitatívmásságot,anyugatiszubjek-
tumsemmivelsemvalósabbazutóbbihelyzetben,mintazelőbbiben.ÍgyazEU
fenyegetvevanajelentkezőkfelvételénekpusztalehetőségétőlis:haugyanisbeen-
gedik őket, a nyugati szubjektum negatív identitáskategóriáját nem lehet többé
fenn tar ta ni, leg alább is an nak ko ráb bi for má já ban nem.
AzEUdiskurzusaredundanciáthasznál,nincsegyértelműközönsége,eseten-

ként a le írt or szá gok nyel vén hasz nál sza va kat, és a kor rup ci ó ra kon cent rál. Mind-
ezekáltalakelet-európaijelentkezőknekegyolyankonstrukciójátállítjaelő,mely
szerintajelentkezőkteljesenmások,mintazEU.Ajelentkezők„egzotikus”voná-
saiarrautalnak,hogyalacsonyabbrendűek,mintazaszubjektum,amikéntazEU
magátmegjeleníti.EzaszubjektumnemazEU-tagországoksokszínűösszessége,
ha nem egy mo no li ti kus, ide a li zált nyu ga ti szub jek tum. Ez zel szem ben a ke let-eu-
rópaijelentkezőketazEUdiskurzusánakezenvonásaiúgyjelenítikmeg,mintakik
egygyökeresenkülönbözőrégiótalkotnak,aholalegalapvetőbbpolitikaiintézmé-
nyek re fur csa sza va kat hasz nál nak, ahol az át lát ha tó ság kí vá na tos nor mái nem 
érvényesek,mivelőshonosakorrupció,amineksemmiközeazEU-hozvagyannak
polgáraihoz.MivelezazEU-tólteljesenkülönbözővilág,elfogadható,hogyróla,
nempedighozzászólószövegeketkonstruáljanak.Akelet-európai„másik”létre-
ho zá sa az tán még egy lé pés sel to vább megy majd azok ban az ese tek ben, ami kor a 
ro mák ról esik szó.

A ro mák

Amásikmegalkotásánaklegnyilvánvalóbbműveletearomákkezelésea jelenté-
sekben.Az is amellett szól, hogy ezt a diskurzuselemet külön tárgyaljam,mert
olyanentitással,etnikaicsoporttal foglalkozik,amelyrőla jelentkezőországokis
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bőven alkotnak diskurzusokat, szemben az orientalizmus diskurzuselem más
részeibenszereplőtételekkel.
Az1998-asés1999-esországjelentésekállandóanvisszatérőelemearomákra

vonatkozó szóhasználat, ami világos és következetes.Az eredeti országvélemé-
nyekbennemezvoltahelyzet,azokra inkábbakövetkezetlenségvolta jellem-
ző.17 Az országjelentésekben csak a „ro ma” szó hasz ná la tos, szi no ni mák és zá ró-
jelesmagyarázatoknélkül.AzEUazösszes jelentésbenugyanaztanyelvezetet
használja.Nemcsakakisebbségijogokváltakdiszkurzívmódonademokratikus
politikalakmuszpapírjáváajelentkezőországokesetében,hanemaromákispro-
totipikuskisebbséggéesszencializálódtak,ésolyancsoportkéntmutatjákbeőket,
amelynek,nohatöbbországbanjelenvannak,mégiscsakegyetlenidentitásavan
mind egyik ben.18

A ro má kat mint esszencializált ki sebb sé get ke zel ni azért is prob lé más le het, 
mert ugya nez a cso port nyug at-Eu ró pá ban is olyan bá nás mód ban ré sze sül, amit 
könnyű elfogadhatatlannak minősíteni. Azonban a szinekdoché, amely révén a
ro mák A ki sebb ség ajelentkezőországokban(miutánazEUmárvégrehajtottegy
szinekdochéműveletet,amikorademokratikuspolitikamegítélésébenazintézmé-
nyekrőlakisebbségikérdésekreváltott)azEUolyaneszköze,amelyneksegítségé-
vel a ro mák kal kap cso la tos sa ját fé lel me it, va la mint a sa ját ki sebb sé gé nek ren de zet-
len hely ze te fe let ti ag go dal ma it va la ki más ra ve tí ti ki. Ez egy foucault-i ha ta lom ki-
nyilvánítás:azEUhallgatasajátkisebbségeihelyzetéről,mígajelentkezőorszá-
go két kri ti zál ja, és ez ál tal ha tal mi po zí ci ót hoz lét re sa ját ma ga szá má ra. Az 
EU-nak lehetősége van arra, hogy a romákat meghatározatlan fenyegetésként
láttassa,miközbenaggodalmakatfogalmazmegvelükkapcsolatbananélkül,hogy
elítélnéőket.Aromáklegalábbkétszeresvonatkoztatásiszerepettöltenekbe:ők
kép vi se lik az el ma ra dott ság, va la mint a folklorikusság pár hu za mos fe nye ge té se it. 
Beleillenekafolklorikusnépekrőlkialakultsztereotípiákba,ésazEUrájukbuk-
kan több jelentkező országban is – ezáltal jelezve, hogy a jelentkező országok,
amelyekbenafolklór(mintamúltbiztosjele)mégmegtalálható,elmaradottakés
ar cha i ku sak.
AromákemlítésealkalmatadazEU-nak,hogyfelhívjaajelentkezőkfigyelmét

– már amennyi ben egyál ta lán hoz zá juk szól nak az országjelentések –: nem tet tek 
elegetezértacsoportért.ABulgária98-banaromakisebbségúgyszerepel,mint
amely nek ja vult ugyan a hely ze te, de nem elég gé. Az ál ta lá nos ér té ke lés is az elég-
telenfejlődéskeretébenfogalmazódikmeg.ABulgária99-benaromákaprototi-
pi kus ki sebb ség, és hely ze tük be mu ta tá sa jól pél dáz za a je len té sek tel jes diszkurzív 
világát: noha Bulgária elkötelezte magát a romák helyzetének javítása mellett,
mostkonkréttörvényhozásravanszükség.
A jelentésekben a romákról szóló szakaszokat következetlenség is terheli: az

emberi jogokól és kisebbségekről szóló szakasz lezárása a Cseh Köztársaság 
98-banúgy fogalmaz,hogya romák számárakidolgozottprogrambiztató,noha
to váb bi mun ká ra lesz szük ség. Ez el lent mond an nak a fel so ro lás nak, hogy mi min-
denhiányzik.UgyanezellentétbenállBulgáriabemutatásávalis,aholahangvétel
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mindannakellenérekritikus,amitmáreddigmegtettek.ACsehKöztársaságeseté-
ben a hang vé tel op ti mis ta mind an nak el le né re, ami hi ány zik. Majd pe dig a Cseh 
Köztársaság99-benazÚstínadLaben-belifalközpontihelyenszerepelajelentés-
ben.Viszontafalleírásátközvetlenülazakijelentésköveti,hogyakormány1997-
es prog ram ja, amely a ro mák hely ze té nek ja ví tá sát cél zó in téz ke dé se ket fo gal maz 
meg, job bá ra tel je sült.19Ezakijelentésellentmondamegelőzőhárombekezdés-
nek, ame lyek ar ról szól nak, hogy mi hi ány zik és mi rossz.

A Ma gyar or szág 98-ban az ál ta lá nos ér té ke lést tar tal ma zó sza kasz ban ta lál ha tó 
egy rövid emlékeztető, hogy javítani kell a romák helyzetén. Itt legalább egy
országnálkövetkezetesugyanannakatémánakatárgyalásakülönbözőidőpontok-
ban: a Ma gyar or szág 99-ben a ro mák hely ze tét an nak fel so ro lá sa ír ja le, hogy mi 
min den ja vult, mi lyen prog ra mok lé tez nek, az tán az zal az íté let tel zá rul a sza kasz, 
hogy noha történtek erőfeszítések, a romákhelyzete továbbra is nagyonnehéz.
Anélkül,hogyennekazállításnakazigazságátmegkérdőjelezném,megkívánom
je gyez ni, hogy a diszkurzív tech ni ka a ja vu lá sok el is me ré se, majd pe dig elég te len-
nek nyil vá ní tá sa.

A Ro má nia 99-ben a ki sebb sé gek tár gya lá sá ban a ro mák se gí té sét cél zó po zi tív 
diszkriminációsprogramokcsakazutánkerülnekemlítésre,hogyacsoportotérő
szá mos hát rány fel so ro lás ra ke rült és ne ga tív alap han got te rem tett. A je len tés 
végénazösszefoglalóértékelésaztírjaelő,hogyaromákkalkapcsolatosattitűdök-
nek meg kell vál toz ni uk. A nor ma tív ál lí tás sal nin csen sem mi baj. Ha azon ban a 
fel vé tel fel té te le a men tá lis tér ké pek szociokulturális vál to zá sa, ak kor az meg ha tá-
rozhatatlanideigelhalasztódik.Ezaműveletaz’elhalasztó’stratégiarészelehet.
Azértdöntöttemúgy,hogymégisaz’elmarasztaló’stratégiarészekénttárgyaloma
romákkezelésétazEUjelentéseiben,mertezaműveletajelentkezőkalsóbbren-
dűségétnyilvánítjakiazáltal,hogyegyrésztrávilágít,milyenelmaradottakelet-eu-
ró pai ál la mok ki sebb sé gi po li ti ká ja, más részt fel fe di az EU-nak azt a pre kon cep-
ció ját, hogy ke let-Eu ró pá ban van nak ki sebb sé gi prob lé mák. Ez utób bi igaz. Azon-
ban,mintazEUelőrejóváhagyottnarratívája,arraisutal,hogynyugat-Európá-
ban nin cse nek ki sebb sé gi prob lé mák – amely ál lí tás tel je sen ab szurd a hí rek min-
dennapi tanúsága szerint. Viszont ugyanez amanőver nyugat-Európát civilizál-
tabbnakláttatjakelet-Európánál,ésigazoljafelsőbbrendűpozícióját.

Hiány

Ezadiskurzuselemmáraz1997-esországvéleményekbeniskivételesenerősvolt.20 
Akésőbbiországjelentésekbenkvalitatívkülönbségekcsakritkánkerülnekemlí-
tésre.Ahiányleggyakrabbanelőfordulóeseteikvantitatívkülönbségek.Ezössz-
hangban van az elhalasztás szimbolikus logikájával, amelyet a diskurzus többi
elemefejezki,ésegyúttalhozzájárulaz’elmarasztaló’diszkurzívstratégiáhozis.
Ahiányeseteiajelentésekbenakövetkezők:aBulgária98-banabíróságokból

hiányzikaszemélyzet,atapasztalatésafüggetlenség.Atörvényikeretekenisja- 
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vítanikell.Ennekajelentésnekmégazáróértékelőszakaszaiselégtelenhaladás-
ról szól. A Cseh Köztársaság 99-ben szerepel egy kvalitatív különbségre épülő
hiány:ajelentésírásánakidejénnincsLegfelsőKözigazgatásiBíróság.Ugyaneb-
ben a je len tés ben sze re pel nek még az ide a li zált nyu ga ti szub jek tum tól va ló kvan-
titatíveltérésreutalóhiányokis:azigazságszolgáltatásnemfejlődötteléggé,kevés
ajogiszakértő,aszervezettbűnözéstmégmindignemsikerültvisszaszorítani,sa
korrupcióinkábbnövekszik,mintcsökken.ALettország98-banahiánykvantitatív
különbségenalapul:avégrehajtóésabíróihatalomreformjanembizonyultkielé-
gítőnek.ALitvánia98-bankvalitatívhiányokisvannak:nincsköztisztviselőitör-
vény. Ellenben 1999-remár kvantitatív hiányban szenved Litvánia: a korrupció
elleniharcerőfeszítéseinemvoltakelegendőek,többrelenneszükség.ASzlovákia
99-benazigazságszolgáltatásban–amialeggyakrabbanemlítettterületa’hiány’
diskurzuselemben – kvantitatív különbségeket és hiányt diagnosztizálnak, akár-
csakaközigazgatásireformokterületénésakorrupcióellenesintézkedésekköré-
ben.Nohavolt fejlődésezekena területeken,aznemelégséges, sezért további
el vá rá so kat fo gal maz nak meg. A Szlo vé nia 98-ban a leg na gyobb hi ány a se bes ség: 
lassúatörvényhozásifolyamat,aközigazgatásésazigazságszolgáltatás.Alegutób-
biegyigenszokatlanpanaszraadokot:azigazságszolgáltatástúllassú,merttúlsok
az em be ri jo gi ga ran cia.
Annak,hogyaz1998-asésaz1999-esországjelentésekbenkevésbészembeötlő

a ’hiány’diskurzuselem,mintaz1997-esországvéleményekben,az lehetazoka,
hogyajelentésekbenmásdiskurzuselemekveszikátaz’elmarasztalás’funkcióját.
Hogy a hi ány még is fon tos ele me az EU dis kur zu sá nak az 1998–99-es je len té sek-
benis,arróltanúskodik,hogyazEU-naktovábbraisfontostörekvéseakelet-eu-
rópai országokat alacsonyabb rendűeknek bemutatni. A hiány kihangsúlyozása
sajátoseseteannak,hogyazEUhogyanbeszélajelentkezőkhelyettolyanmódo-
kon, amelyek emlékeztetnek a gyarmatosításra.Ha a jelentkezők saját jogukon
beszélhetnének – ami egyértelműen nem fogmegtörténni, hiszen a helyzet az,
hogyazEUírjelentéseketróluk–,vagyhalegalábbolyanszövegekszületnének,
amelyektükrözikajelentkezőkszempontjait,akkorazokesetleginkábbarraössz-
pontosítanának,hogymiaközösa jelentkezőkbenésazEU-tagokban.Ahiány
csak egy olyan dis kur zus ban ural ko dó elem, amely tel jes egé szé ben a ke le ti al sóbb-
rendűségfogalmánalapul.

Össze fog la lás ként el mond ha tó, hogy az EU olyan ori en ta lis ta dis kur zust hasz nál 
ajelentkezőkről,amelyegzotikuskéntkonstruáljamegőketakétnyelvűségésakor-
rupcióravalóösszpontosításeszközeivel,valamintredundanciáinkeresztülfigyel-
menkívülhagyjamagukatajelentkezőket.Akelet-európairomákemlítéseajelent-
kező országokat elmaradottnak és folklorikusnak láttatja, míg a romákat
esszencializálja.A’hiány’diskurzuselemúgymutatjabeajelentkezőket,mintakik
nem tud nak meg fe lel ni an nak a mér cé nek vagy ide ál nak, ame lyet az EU mint egy-
séges homogén entitás implicit módon képvisel. Ezek a diszkurzív manőverek
együttesenelmarasztaljákakelet-európaijelentkezőket.AzEUontológiájaolyan
hierarchiáratámaszkodik,amelybensajátmagátfelsőbbrendűként,akelet-európai
jelentkezőketpedigalsóbbrendűkéntkonstruálja.Mivelezenaz’elmarasztalás’-on
ke resz tül je len nek meg a ke let-eu ró pai or szá gok, lo gi kus, hogy az EU vo na ko dik 
felvenniőket,aminekkövetkeztébenadiskurzusmásikstratégiájaaz’elhalasztás’.
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21A reformokegyenlőtlen kezelése bizonyosmértékbenhasonlít ahhoz az apriori érveléshez,
amelynekaleírásáróll.Böröcz(2001).

22 Itt a má so dik rész an gol ere de ti je: „It is not clear yet whether the measures taken until now have 
had a positive impact”.
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El ha lasz tás

Azebbeacsoportbatartozódiskurzuselemekahalasztáseszközei.Idetartozika
’majdmeglátjuk’típusúnyelvezet,az’újelemek’bevezetéseazelvárásokközé,és
aszövegekbelsőellentmondásai,amelyekcsakakkornyernekértelmet,haazérté-
kelőismeria’láthatatlanmenetrend’-et.

Majd meg lát juk

Eztakifejezéstazonesetekmegjelölésérehasználom,amelyekbenazEUjelenté-
sei el is me rik, hogy egy bi zo nyos or szág ban zaj lot tak re for mok, de azt ál lít ják, hogy 
nem telt még el elég idő ahhoz, hogy azok hatékonyságát meg lehessen ítélni.
Ennekastratégiánakazértelmezésébenkulcsfontosságúaza felfedezés,hogya
’majdmeglátjuk’nyelvezethasználatanemazelteltidőfüggvénye.
ABulgária99-benareformokúgykerülnekemlítésre,mintamelyekmégnin-

cse nek elég rég óta ér vény ben ah hoz, hogy az EU ha tó sá gai nyi lat koz has sa nak 
róluk–amiazEU-nakaBulgáriárólkialakítottképéttükrözi.Egyetlenévegyes
országok esetében nem elegendő ahhoz, hogy a reformok hatékonyságát meg
lehessenítélni,másokesetébenpedigaz.Nohaelégelfogadhatóaztállítani,hogy
nagyszabásúreformoknakegyetlenévalattnemfedezhetőfelahatásuk,azatény,
hogy né hány or szág ban – és a ró luk szó ló je len té sek ben – ez a hatás még is lát szik, 
arra utal, hogy lehetnek egyes előre eldöntött irányultságok, amelyek hatnak a
jelentkezőkkülönbözőmegítélésére.21

Hasonlóképpen,azÉsztország98-banakorrupciótárgyalásaahelyzetjavulásá-
ról szá mol be, míg to vább ra sem vi lá gos, hogy az ed di gi in téz ke dé sek nek volt-e 
po zi tív ha tá suk.22MivelÉsztországazonországokcsoportjábatartozik,amelyek-
kelvalótárgyalásaibanazEUkedvezőentekintettjelentkezésükre,ésezértabőví-
tésvárhatóelsőkörébesoroltaőket,nincsarrólszó,hogya’majdmeglátjuk’nyel-
ve zet csak a je lent ke zé si és fel vé te li fo lya mat ban le ma ra do zó or szá gok ese té ben 
használatos.AszinténelsőkörösMagyarország98-as jelentésében iselőfordula
’majdmeglátjuk’típusúnyelvezet.Azis lehetséges,hogyerreazértvanszükség,
hogy az elsőkörös országokat várakoztassák: ha nem volna a ’majd meglátjuk’
körébetartozóvárakozásiidő,nemvolnamiveligazolni,hogymiértnemveszikfel
ezeketazországokatazonnal.Azonbanenyelvezetelőfordulazonországokjelen-
téseibenis,amelyeknemszámíthatnakazelsőkörbenacsatlakozásra:aLettor-
szág98,aLettország99,aLitvánia98mindtartalmazzák.
Afentismertetettstratégiaellenkezőjeiselőfordul:vannakesetek,amikoregy-

egyjelentésáltalánoshangvételébőlarralehetneszámítani,hogyelőfordulbennük
a’majdmeglátjuk’nyelvhasználat–ésmégsemeztörténik.ErretalánaLengyel-
ország 99 a legjobb példa. Több területen fontos előrelépés figyelhető meg az
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23Ahivatkozottszövegrész:that„somesignificantdevelopmentshavebeenregisteredsincethe
1998 Report”.
24Ajelentkezőkrőlrendszeresenúgyesettszó,mintakiknekvagynincsenekbirtokukbanszüksé-

ges dol gok, vagy nem csi nál nak szük sé ges dol go kat. A ne ga tív meg fo gal ma zás elég te len ség és el ma-
ra dott ság ér zé sét kel tet te. Hoz zá já rult an nak a hierarchizált szem lé let nek a fenn tar tá sá hoz, mely 
szerintazEUfelsőbbrendű,ajelentkezőországokpedigalsóbbrendűek.Azonbanamártagokkávált
országoksemfeltétlenülrendelkeznekmindennel,amibenajelentkezőkszűkölködnek.Ajelentkezők
egy idealizáltképpel,nempedigazEU-tagokvalóságávalméretnekössze(l.KovácsésKabachnik
eb ben a szám ban).

100 replika

1998-as je len tés óta.23EbbenazesetbenegyévelegendővoltazEU-nakarra,hogy
meg ítél je az in téz ke dé sek ha tá sát. Eh hez ha son ló an a Szlo vá kia 99 is ki je len ti, 
hogy most már kon szo li dá ló dik a de mok rá cia Szlo vá ki á ban, ami nem ke ve seb bet 
je lent, mint hogy a rend szer sta bi li tá sa meg vál to zott az 1998-as je len tés óta.
Ezenbizonyítékokalapjánarraakövetkeztetésrejutottam,hogynemazidőaz

egyetlentényező,amelymeghatározza,hogyazEUhogyannyilatkozik.Ítéleteihez
szükségesekegyeselőremeghatározottattitűdökis.Azokbanazesetekben,ami-
korazEU’majdmeglátjuk’típusúnyelvezetethasznál,diskurzusakövetkezetlen-
ségekrőlárulkodik–amirőlbővebbenkésőbbszólok.Adiskurzusezenfelülvilágo-
sanutalakelet-európaijelentkezőkfelvételévelkapcsolatosvonakodásrais.

Új ele mek

’Újelemeken’azokatakérdésesterületeketértem,amelyeketazeredetiországvé-
leményeknemneveztekmegmintaggályosvagyfejlesztendőterületeket,ésame-
lyekrőlazországjelentésekmégismintajelentkezőktőlérdemierőfeszítéstigény-
lőkrőlszámolnakbe.Ezannakfényébenlényeges,hogymáraz1997-esországvé-
leményekbenisahiányvoltameghatározódiskurzuselemajelentkezőkleírásá-
ban.24MostazévesországjelentésekbenazEUújabbterületeketvonbe.Ezjelzi,
hogy az el vá rá sok és a mér cék fo lya ma to san vál toz nak, és hogy az át ug ran dó léc 
ál lan dó an egy re fel jebb ke rül.
Az’újelemeket’islehetneegyjóindulatúolvasatkeretébenértelmezni,ahhoz

ha son ló an, ahogy er re fel jebb, az orientalizmus diskurzuselem tár gya lá sa kor 
ko ráb ban utal tam. Egy ilyen ol va sat sze rint az EU még csak most sze rez tu do mást 
ezekrőlazországokról,aproblémáikrólésahiányosságaikról.Atanulásifolya-
mat le het ne an nak a ma gya rá za ta, hogy van nak olyan ele mek az or szág je len té sek-
ben,amelyeknemszerepeltekazeredetiországvéleményekben.Az ’újelemek’
motívummásiklehetségesértelmezéseaz,hogyamihezajelentkezőketmérik,az
nem inherensen állandó.Ha az összehasonlítás implicit alapja nem az 1997-es
országvélemények összessége, hanem maga az acquis communautaire, akkor
ah hoz, mint mér cé hez már csak azért is ne héz al kal maz kod ni, mi vel ma ga is 
ál lan dó an vál to zik.
Az ’új elemekre’ példa lehet a fizetésekben létezőnemek szerinti különbség.

Amennyiben a jelentések implicit előfeltevése az, hogy az EU aggódik amiatt,
hogy a volt kom mu nis ta go nosz bi ro da lom tag ja it ve szi fel so ra i ba, ak kor a ne mek 
közötti béregyenlőség kiválasztása nem éppen jó stratégia: az államszocialista
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25Arról,hogyazállamszocialistaországokhogyanhasonlíthatókösszeanyugat-európaiésészak-
amerikaiországokkalanőknekamunkaerőpiaconvalórészvételeszempontjából,l.FongésPaull(é.n.).
26Valójábanlehetséges,hogyakeletijelentkezőkpontapiacgazdaságravalóáttéréskövetkezté-

ben tapasztalják meg a nemek közti bérkülönbségek növekedését. Ezért az észrevételért Anna
Shernektartozomköszönettel.
27Nohaafogyatékosokjogainemújelemek99-ben–amennyibenmáraRománia98-banisjelen

vol tak –, még is olyan el vá rást je len te nek, ame lyet az ere de ti országvélemény nem fo gal ma zott meg, 
ésezértmegfelelnekazújelemekmeghatározásánakésafolyamatosanmagasabbratettmércének.
28ASzlovénia99-benafogyatékosokkülönlegesújelemet jelentenek:ezazelsőemlítésük,de

márúgyemlíttetnek,mintakiknekajogaitazalkotmányvédi.Ezazegyetleneset,amikoregyújelem
mint egy már ki elé gí tett el vá rás je le nik meg.
29Ahivatkozottrészeredetije:„Bulgarianlegislationdoesnotyetprovideaconcretedefinitionof

the concept of »corruption«”.
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rendszerekatörténelemleginkábbegalitariánusrendszereiközétartoztakafize-
tésekésamunkaerő-piacirészvételnemiegyenlőségéttekintve.25 Ez a prob lé mák 
nemazonosztálya,amelyértakommunistaörökségfelelős.Abérekbentapasztal-
hatónemiegyenlőtlenségvilágméretű,kapitalistaprobléma,ésaztmutatjameg,
hogy az EU ho gyan ve tí ti ki a sa ját or szá gai és gaz da sá gai ál tal lét re ho zott prob lé-
mátajelentkezőországokra,aztánpedigeztaproblémáthasználjaafelvételelha-
lasz tá sá nak iga zo lá sá ra.26Abérekbentapasztalhatónemiegyenlőtlenségújelem-
kéntszerepelaCsehKöztársaság99-ben,azÉsztország99-ben,mígaRománia98
és aSzlovénia 99 a „nemekegyenlőségét” tartalmazzaúj elemként, ami tágabb
kategória,mintabérekbeliegyenlőség.EzentúlmégaSzlovénia99-benemlítésre
kerülanemekegymáshozvalóviszonyábanaz„üvegplafon”,amelyanőkbéreita
férfiaké85%-ábanmintegymaximálja.Ezthiányosságkéntfelemlítenierősenárul-
ko dik ar ról, hogy a mér ce nem va lós, ha nem ide a li zált ver zi ó ja az EU-tagoknak és 
nyu gat-Eu ró pá nak. A ki nem mon dott mér ce egy olyan hely zet, amely ben nincs 
különbségférfiakésnőkbéreiközött.Más,nemiszerepekkelkapcsolatosújele-
mekiselőfordulnakazországjelentésekben:általábanazemberkereskedelemés
különösenisanőkereskedelemmegállításafeladatkéntszerepelaCsehKöztársa-
ság99,aLengyelország99ésaSzlovákia99-ben.ALengyelország99-benanők
jogaiszerepelnekújelemként.
Azországjelentésekakövetkezőterületekentartalmaznakújelemeketelvárás-

ként:szellemiéstestifogyatékosokjogai(Magyarország99,Lettország99,Romá-
nia 98, Ro má nia 9927, Szlo vé nia 9928),különbözőnemzetköziszerződésekratifiká-
lása(CsehKöztársaság98,Litvánia99),abörtönkörülményekjavításaazeddigi
előrelépésekentúlis(Lettország99,Litvánia99).Aközszolgálatimédiávalkap-
cso la tos el vá rá so kat is em lí tik (Ma gyar or szág 99, Szlo vá kia 99).
Az ’új elemek’ sajátos területe a korrupció – amit már tárgyaltam az EU

másságképzőstratégiáikapcsán.Akorrupcióellenesintézkedésekrőlszólószakasz
aLitvánia99-benkülönösfigyelmetérdemel:olyanaszerkezete,hogyelőszörkije-
lenti,többerőfeszítésrevanszükség,éscsakutánajegyzimeg,hogymártörténtek
lé pé sek. A lé pé se ket is csak azu tán so rol ja fel, mi u tán a ne ga tív hang ne met meg-
teremtette.Újelemismegjelenik:azaktívésapasszívkorrupciómeghatározása.
ABulgária99-benszerepelazakifogás,hogyabolgártörvényekmégnemtartal-
maz zák a kor rup ció fo gal má nak konk rét meg ha tá ro zá sát.29 A meg ha tá ro zás 



102 replika

30Ahivatkozott rész eredetije: „Whilst it is difficult toquantify the level of corruption in any
country,publicperceptioninLatviasuggeststhatcorruptionisparticularlyacuteinpublicbodiessuch
as the customs service, the traffic police and the judicial system”.
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prob le ma ti kus sá vá lik, mert: a)abolgártörvényeketelmarasztalják,amiértnem
ha tá roz zák meg; b)ameghatározás„hiányát”kiemelveaszövegfelvetiannaka
lehetőségét,hogyakorrupciótesetlegnem,vagycsaknagyonnehezenlehetmeg-
határozni.Ez egyértelműesete a folyamatosan egyremagasabbra tett lécnek: a
korrupcióellenesharcontúlmostmárfogalmitisztázásraisszükségvan.Akorrup-
ciómeghatározásaegybenújelemis–eztnemírtaelőa97-esországvélemény,de
akésőbbijelentésmégismegjegyziahiányát.ALettország99azállítja,hogynoha
akorrupciószintjétnehézmérnibármelyikországbanis,aközvéleményszerinta
korrupció nagyon súlyos a vámhatóság, a közlekedési rendőrség és a bíróságok
ber ke i ben.30Azösszesenhúszjelentésbenezazegyetlenutalásarra,hogyakor-
rupciótnehézmérni.Ettőlaháromesettőleltekintve,aholakorrupciókétértelmű
ésképlékenyentitásvagyfolyamat,atöbbihivatkozásaztsugallja,hogyakorrup-
ciófix,ezáltalmegismerhetőésellenőrzésalatttarthatójelenség.

A Ro má nia 99-ben a kor rup ció tár gya lá sá nak hang vé tel ét az ha tá roz za meg, 
hogyahelyzetsúlyosságaismételtnyomatékotkap.Akorrupcióelleniharcpozitív
lé pé sei csak ezu tán ke rül nek em lí tés re. A sza kasz vé ge azért kri ti zál ja Ro má ni át, 
mertnemelégelszántakorrupcióellenesharcban.Felbukkanegy ’újelem’ is:a
különbözőtestületeknekegyüttkelleneműködniük.Ésszerűstratégiaaztelvárni,
hogyakülönbözőkorrupcióellenes szervezetekés testületekegyüttműködjenek.
Abban a helyzetben azonban, amikor azEUa jelentkezőket egy bizonyos időn
keresztülítélimeg,mindenújjavaslat,hamégolyésszerűis,annakajele,hogya
keletijelentkezőkszámárafolyamatosanemelkedikamérce.
Akorrupcióvalkapcsolatos’újelemek’kettőstermészetűek:azEUrészérőlúj

el vá rá so kat je len te nek mind a kor rup ció meg ha tá ro zá sa, mind pe dig le küz dé se 
területén.Ameghatározásravonatkozóelvárásokjelzik,hogyazújelemekújabb
ésújabbintellektuálisterületeketislefedhetnek.
Számosjelentésbenelőfordulnakújelemek,amelyekareformoksebességére,

valamintaproblémásterületekreköltendőpénzrevonatkoznak.ALengyelország
99, a Szlo vá kia 98 és a Szlo vé nia 98 mind tar tal maz nak ar ra vo nat ko zó kri ti ká kat, 
hogytúllassanléptetikéletbereformjaikat.IttmutatkozikmegazEUésajelent-
kezőkköztidinamikatermészete.Eznemaprototipikusorvos-beteg interakció,
mely nek so rán a be teg va la mi lyen ba já val az or vos hoz for dul, aki nek elég tu dá sa 
éshatalmavanahhoz,hogy segítsenmeggyógyulni.Ebbena forgatókönyvbena
betegengedelmes,azorvosnagytudású,ésabetegségazellenség.Nemleheta
betegethibáztatni,hanemgyógyuleléggyorsan.AzEUésajelentkezőkinterak-
ci ó ja in kább ha son lít a prototipikus ta nár-di ák in ter ak ci ó ra, amely so rán a tu dás sal 
éshatalommalfelvértezetttanárelőírfeladatokatadiáknak,akiesetlegakarata
el le né re vesz részt az in ter ak ci ó ban. A jó di ák en ge del mes ke dik és gyor san el vég zi 
afeladatokat,mígarosszdiákengedetlenés/vagylassú.Mígazorvos-beteginter-
ak ci ó ban mind két fél cél ja ugya naz (le küz de ni a be teg sé get), ad dig a ta nár és a 
rossz di ák egy más el len fe lei. A ta nár nak van oka a rossz di á kot el ma rasz tal ni.



 replika 103

31Arról,hogyajelentkezőkszámáramiértlehetetlentudni,hogyazEUhogyanfogjaértelmezni
országaikjelenségeit,l.Böröcz(2000:867).
32Arról,hogymilyennehézmegtippelni,mithogyanfogértelmezniazEUajelentkezőországok-

ban,ugyancsaklásdBöröcz(2000).
33Eza leírása „hate crime”kifejezés tartalmáthivatott visszaadni.Az ilyenbűncselekmények

pusztánazértirányulnakáldozataikellen,mertazokvéltvagyvalóscsoporthoztartozásagyűlöletet
keltazelkövetőben.
34 A hivatkozott rész eredetije: „The UNCHR Branch Office in Budapest awarded its 1998

Menedék (Refuge) Prize to the Office of the Parliamentary Commissioner for Human Rights in 
recognition for its work in general and efforts on behalf of aliens, asylum-seekers and refugees in 
particular”. Az EU-do ku men tum ban a Me ne dék- díj „Menedek” né ven sze re pel. Ar ról, hogy az ar ra 
va ló haj lan dó ság hi á nya, hogy az éke ze tet a ha son ló fran cia vagy spa nyol éke zet tel he lyet te sít sék, 
mennyibenrészeegynagyobbgyarmatidinamikának,l.Böröcz(2000).
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Több jelentésegyik legérdekesebbúj elemeazazelőírás,hogya jelentkezők
költsenekpénztproblémáikmegoldására.Bulgária,aCsehKöztársaság,Magyar-
országésRomániaesetébenaz1999-eskövetkeztetésekaztírjákelő,hogyfektes-
se nek pénzt a prob lé más te rü le tek be. Ez az el vá rás eb ben a nyílt for má ban nem 
voltjelen1998-ban.1999-benviszontaszociálisvédőhálóhiányosságaimiattkap-
nak szemrehányást ezek az országok. Mivel a szociális védőhálót a jelentkező
or szá gok az ál lam szo ci a liz mus vé ge után bon tot ták szét, ez a kri ti ka gro teszk nek 
tűnik.AjelentkezőkneknehézreagálniukazEUkijelentéseire:aszociálisvédőhá-
ló egyes ele mei egya ránt le het nek ne ga tí vak és po zi tí vak.31 Az ala csony nyug díj-
kor ha tár pl. po zi tív vo nás egy keynesi jó lé ti ál lam ban, de ne ga tív vo nás egy sza bad-
pi a con. Mi vel ne he zen meg jó sol ha tó, hogy az EU ho gyan fog ja ér tel mez ni eze ket 
és más je len sé ge ket, nem le het sé ges meg fe lel ni az el vá rá sa i nak.32

Ajelentésekbentalálhatókországspecifikusújelemekis:1999-benaCsehKöz-
tár sa ság szem re há nyás ban ré sze sül ami att, hogy nem bün te ti meg elég ke mé nyen 
azokat a bűncselekményeket, amelyek bizonyos csoportok gyűlöletéből fakad-
nak.33AMagyarország 99-ben új elem az illegális bevándorlók táborainak igen
alacsonyszínvonalúhigiéniaiállapota.Nohaamenekülteknemzetközilegiselfo-
gadhatószintűelbánásbanrészesülnek,azújelvárásaz,hogyazillegálisbevándor-
lókkal ishasonlóképpenbánjanak.Ezkülönösenisamenekültekmagyarországi
helyzeténekkontextusábantűnikazegyreszigorúbbelvárásokesetének.Az1999-
esjelentésmegállapítja,hogyazENSZEmberiJogiBizottsága(UNCHR)buda-
pes ti iro dá já nak mun ká ja el is me ré se ként 1998-ban Me ne dék-dí jat ado má nyo zott 
a menekültekkel, menedékjogért folyamodókkal és letelepedőkkel foglalkozó
országgyűlési biztos irodájának.34Amenekültekkel valóbánásmódpéldaértékű,
deazújelváráseztellensúlyozzaéssemmisséteszi.
ALettország98rehabilitációsprogramokatírelő,ésazt,hogyamikorminden

–állampolgársági törvényrevonatkozó– javaslatotvégrehajtottak, folyamatosan
biztosítsanak információt az állampolgárság megszerzésének feltételeiről. A
Románia99hosszúszakaszbantárgyaljaagyermekvédelmet.Hivatkozikaz1998-
as je len tés re, amely po zi tív vál to zást lá tott a gyer me kek jo ga i ban, és azt ál lít ja, 
hogyaváltozásokjóiránybantörténtek,ámcsakrészlegesmegoldástnyújtottak,
ésaz1999-esévakörülményekromlásáthozta.Aszakaszbanaz’újelem’agon-
dozásbanrészesülőgyermekekrőlszólóstatisztika:aszámokellentmondásosak,és
azújelvárásaz,hogyastatisztikáklegyenekkielégítőek.
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35Az1997-esországvéleményekbentalálhatókövetkezetlenségekrőll.Böröcz(2001).
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Azújelemekésazolyanelvárásokkulcsszerepe,amelyeketazEUnemnevezett
megkövetendőcélkénta jelentkezők számáraazeredeti 1997-esországvélemé-
nyekben,rávilágítakelet-európaijelentkezőkfelvételévelkapcsolatosvonakodás-
ra. Mi vel a vo na ko dás nem exp li ci ten fo gal ma zó dik meg, a ha lo ga tás diszkurzív 
igazolására van szükség: a jelentkezők fejlődésének megítélésére új mércék és
mértékekkerülnekbevezetésre.Mivelezekfelfedika jelentkezőkhiányosságait,
az el ha lasz tás az EU szá má ra a lo gi kus stra té gia.

Lát ha tat lan me net rend

Mígakövetkezetlenségajelentésekteljesdiszkurzívvilágátmegmérgezi,akövet-
kezetlenségegybizonyosfajtájaazegyesjelentésekenbelülfordulelő.Esetenként
egyes jelentések bizonyos szakaszai ellentmondanak egymásnak. Értelmezésem
sze rint ez an nak a je le, hogy az EU-nak van egy rej tett me net rend je, van nak olyan 
motivációi, amelyeket nemhangoztat nyilvánosan, de amelyek ettől függetlenül
meghatározzákajelentkezőkrőlalkotottítéleteit.35Akövetkezetlenségekalterna-
tív ol va sa ta az vol na, hogy ezek a bü rok ra ti kus in kom pe ten cia je lei, vagy an nak 
következményei,hogytöbbirodaisdolgozikugyanazokonadokumentumokon.A
dis kur zus egé szé nek szim bo li kus lo gi ká ja azon ban rej tett me net rend re utal. Mi vel 
a dis kur zus ele mek egy más kon tex tu sai, egy más tól is nyer nek ér tel met.
Azösszesenhúszországjelentésbennemfedezhetőfelegyetlenegységesrende-

zőelv.Akülönbözőjelentésekbenatémakörökreszántterjedelemnemegyforma,
és a je len té sek ma guk nem fe dik fel, hogy az EU-nak mi lyen okai le het nek bi zo-
nyos területekre több helyet szánni. Létezhetnek azonban a jelentéseken kívüli
ma gya rá za tok, ame lyek el lent mon da nak az EU ki nyil vá ní tott cél já nak, an nak, 
hogy pár tat lan in for má ci ós for rá so kat hasz nál jon. Pél dá ul Ro má nia ese té ben 
arány ta la nul nagy rész fog lal ko zik az ál la mi gon do zott gyer me kek kel. Az ár vá kat 
–akikgyakrannemkívántgyermekekvoltakaCeauşescu-rendszerpronatalista
politikájának eredményeként – tömegesen hagyták magukra. Az árvaházakban
uralkodó,leírhatatlankörülményekarravezettek,hogykialakultegyfizikailagés
szellemilegsúlyosanfogyatékosésHIV-fertőzöttgyermekpopuláció,amelyneka
képeitanyugatimédiaszéleskörbensugározta.Úgytűnik,ezekaképeksokkal
erősebbenvannakjelenabeszámolókírásánakhátterében,mintapártatlaninfor-
mációsforrások.Ezta lehetőségettámasztjaaláaz is,ahogyanagyermekvédel-
men kí vü li pol gá ri jo gok kal fog lal ko zik a Ro má nia 99. A jo gok ról szó ló sza kasz a 
gyermekvédelemrőltérátarra,amit„másterületek”névvelillet.Ebbenapasszus-
ban a problémákat csak röviden említik: az, hogy a büntető törvénykönyv nem
kompatibilisazeurópainormákkal,összesenháromsortkap,amelybenhatspeci-
fi kus prob lé mát em lít a je len tés. Ez éles el len tét ben áll a gyer mek vé de lem re szánt 
másféloldallal,ésaztsugallja,hogyamennyibenlétezikegyjelentkezőországról
korábbipercepció,azEUjelentéseiannakaterületnekfognaktöbbhelyetszánni,
amely meg fe lel a nyu ga ti per cep ci ó nak. Ez a ko lo ni á lis tu dás te rem tés pél dá ja: a 
pre kon cep ci ók ha tá roz zák meg, hogy mi sze re pel a je len té sek ben.
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36AzEUországvéleményeibentalálhatóellentmondólogikákösszefoglalásáróll.Böröcz(2001).
AkövetkezetlenségrészevoltazEUdiskurzusánakmáraz1998-asés1999-esországjelentésekelőttis.
37 Az EU–NATO kapcsolatok beszédes átfedések és kétértelműségek területei, lásd Engel-

diMauroírásátebbenatanulmánygyűjteményben.
38 A ki sebb sé gi jo gok már az 1997-es országvélemények óta a de mok ra ti kus po li ti ka szi nek do ché 

általimegfelelői,l.Böröcz(2001).
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Míg az EU diskurzusán belül a témakörök közötti terjedelemkiosztást más
jelenségekisbefolyásolják,mintamelyekirántazEUhivatalosanérdeklődik–és
ezáltalkövetkezetlenségekethoznaklétre–,létezikakövetkezetlenségeknekegy
szövegenbelüliváltozatais.Ezekaztsugallják:lehetséges,hogylétezikegylátha-
tatlanmenetrend,amelyegyesnyelvezetek,minősítésekésítéletekalkalmazására
kész te ti az EU-t. Ezek a meg fo gal ma zá sok, mi helyt be le ke rül nek a je len té sek be, 
összeütköznekmásrészekkel,amelyeketfeltehetőenazértvettekbe,hogyössze-
foglalják az adott országokban az adott években történteket. Csak magukat a
jelentéseket vizsgálva lehetetlen megkülönböztetni egymástól a más-más elvek
alap ján be vett ré sze ket.36ErrepéldaazEU-jelentkezőkNATO-csatlakozásának
tár gya lá sa.37

AMagyarország99-benaNATO-csatlakozástnehezenlehetneméghangsúlyo-
sabbhelyretenni:aközelmúltfejleményeittárgyalószakaszlegelsőmondatában
szerepel,ezzelindítvaaztabekezdést,amelykönnyennevezhetőahúszországje-
lentés legáradozóbb részének. A NATO-csatlakozást követi az Európa Tanács
elnökitisztségénekbetöltése(annakszimbolikuskijelentéseként,hogyMagyaror-
szág „Európa” szerves része),majdpedig a kisebbségi önkormányzatokmegvá-
lasztása–ezzelerősítvemeg,hogyaholakisebbségipolitikaademokráciaésa
civilizációfokmérője,Magyarországigenjólfelkészült.38

Lengyelország esetében a NATO-csatlakozás a közelmúlt fejlődéseiről szóló
szakaszmásodikbekezdésébenszerepel.Miutánaszöveghangsúlyozza,hogyaz
EU-tagságalengyelkormányprioritása,aztállítja,hogyaNATO-csatlakozásalá-
húzzaakormányelkötelezettségétazeuroatlanti struktúrákbavaló integrálódás
mellett.Nemmaga aNATO-tagság van a középpontban, hanemLengyelország
vágya,hogyintegrálódjon.Egyolyanjelentésben,amelynagyonkritikusLengye-
lországgal szemben,amiértannak lassúaköztisztviselői törvénykezéseésakor-
rupcióellenesharca, sösszességébenkevésbépozitív,mintaz1998-aselődje, az
integárcióravalótörekvésazegyetlenpozitívvonás.Acsatlakozásnakilyenbemu-
tatásaméghihetőbbéteszialáthatatlanmenetrendlétét.
ACsehKöztársaság esetében aNATO-csatlakozás egy igen hosszú, a közel-

múltbeli fejleményekről szóló szakasz legvégénkerülemlítésre,miutánmegtud-
juk,hogynemvoltkormányváltás,hogyazEU-csatlakozásprioritás,hogyaköz-
igaz ga tás re form ja csak kor lá to zott si kert ho zott, és hogy a kor mány el fo ga dott egy 
jelentéstareformtörvényekkésedelméről.Akétutolsóelemnegatívhangnemet
teremt,amiutánazazegyetlenmondat,amelymegemlítiaNATO-csatlakozást,
jelentéktelennektűnik.
Ajelentéstérintőszámoskövetkezetlenségegyiktovábbiterületeaszemélyne-

vekhasználata.Ezlehetneafentebbtárgyaltkétnyelvűségkiegészítője.Ajelenté-
sekáltalábannemhasználnakszemélyneveket,amikorajelentkezőországokpoli-
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39 A hi vat ko zott ré szek ere de ti ben: there „are no major problems regarding the respect of civil and 
political rights”, valamint „the application of Czech law on citizenship continues to be problematic”.
40Ezazesetarra is rávilágít,hogyellentmondásokazországokközött is létezneka jelentések

hangvételében.ACsehKöztársaság98ellentétbenállBulgáriaesetével,amelybenahangvételkriti-
kusmindannakellenére,amitmegtettek.ACsehKöztársaságesetébenahangvételoptimistamind-
an nak el le né re, ami hi ány zik.
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tikai rendszeréről, illetve tisztségeiről beszélnek. A Bulgária 98-ban azonban
Kostovminiszterelnökötnévszerintemlítik,akárcsakAdamkuselnökötaLitvánia
98-ban, Schuster elnököt a Szlovákia 99-ben,MilanKučan elnököt a Szlovénia
98-ban.Ezenszemélyekemlítéseaztazérzéstkelti,hogyezeknemismerősnevek,
ésazértkellmegemlíteniőket,hogyismerősebbekkéváljanak.Haazösszesnév
elsőkörösországokbólszármazna,azmegmagyaráznáazemlítésüket–alemaradó
or szá go kat le het ke vés bé is mert ként kon cep tua li zál ni. Azon ban Szlo vé nia ígé re tet 
kapottarra,hogyazEU-bővítéselsőkörébenlesz,amikoratízkérdőívreválaszo-
ló országot két csoportra osztották.Ha van azEU jelentéseinek összességében
szimbolikuslogika,akkoraztnemkövetkezetesenalkalmazza.
Ajelentésekszerkezeteisgyakrankövetkezetlen,avégükönlévőáltalánosérté-

kelésgyakranellentmondajelentésekfőszövegének.Az1998-asjelentésSzlovéni-
árólmeglehetősenpozitív,haösszességébenhasonlítomatöbbihez.Ezellentétben
állavégsőáltalánosértékeléssel:a jelentéssemmilyendicsérőmegjegyzéstnem
tartalmaz.Másjelentésekmégakkorishasználnakdicsérőszavakatavégsőérté-
kelésben,haajelentésekmagukkevésbékedvezőek.Miutánhosszasansoroljaa
problémákatésakritikaimegjegyzéseket,aLengyelország98olyanáltalánosérté-
keléssel zárul, ami két szempontból ismeglepő: ellentétben áll a jelentés többi
részével,éskivételesazértékelőzárószakaszokközött.Ugyaniskétségkívültelje-
senpozitív.Ezerőteljesutalásarra,hogyezeknekajelentéseknekalétrehozásá-
bantöbbelvcsapösszeegymással.ALengyelország99-benazáróértékelőszakasz
kevésbépozitív,mintazelőzőévben.Eztöbbrétegűellentét:az1998-asjelentés
szövegemeglehetősennegatívvolt,ésazértékeléspozitív.Az1999-benazáltalá-
nosértékeléskevésbépozitív,deaszövegösszességébenkevésbénegatív.Lengyel-
országesetealegjelentősebbérvamellett,hogyajelentésekszövegeésértékelő
összefoglalásakülönbözőelvekésfolyamatokeredménye.
Ellentmondásokelőfordulnakazegyesországokkezelésébenis:aLengyelország

98ésaLengyelország99nemkonzisztensekegymással,ellentmondásokvannaka
CsehKöztársaság98-ban,ésaRománia98-banmagaajelentésnyelvezetekövet-
kezetlen. A Cseh Köztársaságról szóló jelentésben 98-ban a polgári és politikai
jogokrólszólószakaszbanvanellentmondás:előszöraztállítja,hogynincsnagyobb
gondapolgáriéspolitikaijogokkal,majdakövetkezőbekezdésbenaztjelentiki,
hogyazállampolgárságravonatkozócsehtörvényekalkalmazásatovábbraisprob-
le ma ti kus.39 Az emberi jogokról és a kisebbségekről szóló szakasz lezárása úgy
fogalmaz,hogyaromaprogrambátorítóeredményekethozott,nohatöbbmunkára
van szük ség. Ez el lent mond an nak a fel so ro lás nak, hogy mi min den hi ány zik.40 
Aztána99-benafalÚstínadLabenbenaCsehKöztársaságrólszólójelentéspro-
minenshelyén szerepel.A fal említéseutánközvetlenülkövetkezikazazállítás,
hogy a kor mány 97-es cse lek vé si ter ve, amely a ro mák hely ze té nek a ja ví tá-  
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41 A hi vat ko zott rész ere de ti je: that „A series of measures has been taken to strengthen the 
working of the judiciary”.

42 A hi vat ko zott rész ere de ti je: „there remains considerable scope for improving the opera tion of 
the judicial system”.
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sáratörekedett,többnyiremegvalósult.Ezakinyilatkoztatásellentmondazőtmeg-
előző hárombekezdésnek, amelyek azt részletezik, hogymi hiányzik ésmi nem
működik.Ellentétfeszülanegatívfejleményekösszefoglalásaésazelítéléstőlvaló
tartózkodásközött.Ezlehetannakazesete,amitBöröczapriorikövetkeztetésként
diagnosztizál„Döntésésindoklása”c.cikkében:halétezikegyláthatatlanprogram,
amelyszerintaCsehKöztársaságotnemszabadelítélni,akkorazmegmagyarázza,
miértnemilletikritikamégazÚstínadLaben-belieseményekellenéresem.
ARománia98azzalazállítássalkezdődik,hogymégmindigszéleskörbenhasz-

ná la tos a ren de le ti jog al ko tás, amely már az 1997-es országvélemény el ké szí té se-
kor is aggodalomra adott okot. Ez a többi jelentés kontextusában a hangvétel
meghatározójának tűnhetne.Azállítást azonbannemköveti semmilyenkritikus
vagynegatívmegjegyzés.Ehelyettazországkormányaúgyjelenikmeg,mintamely
elköteleztemagátaközigazgatásreformjamellett.Eztkövetiazigazságszolgálta-
tásrólszólószakasz,amelynekabevezetéseteljesenmentesmindenféledicsérettől
vagyelítéléstől.Egyszerűencsakaztjegyzimeg,hogyazigazságszolgáltatásműkö-
désénekmegerősítéséreegysorintézkedésszületett.41Azítélettőlvalótartózko-
dás a je len té sek ele jén szo kat lan, ugya nis az in téz ke dé sek fel so ro lá sa után ki je len-
ti, hogy továbbra is számos lehetőség nyílik az igazságszolgáltatás rendszerének
ja ví tá sá ra.42Fontosanyelvezet:ajavításranyílólehetőségeklényegesenpozitívab-
bak,mintazelégtelenerőfeszítésekésatovábbraisszükségesmunkaemlítése.Ez
ajelentésigennagymértékbenkerüliakritikát.Mégamikorarendőrségreformját
tárgyalja,akkorismindenmegjegyzésnélkülközli,hogynincsvilágosmenetrend-
jeannak,mikoréshogyankerülmajdsorarendőrségdemilitarizálására.Azegyet-
lenhely,aholkritikavagynegatívmegjegyzésekelőfordulnak,akorrupcióellenes
in téz ke dé sek tár gya lá sa. Ezek nek ha té ko nyab bá kell vál ni uk, ami azért is ne héz, 
mertakorrupcióellenesharctörvényialapjatovábbrasemteljes.Akorrupcióvagy
annyivalsúlyosabbprobléma,mintazösszestöbbimegemlítettterület,hogylehe-
tetlenakritikamellőzése,vagypedigakorrupciórólszólószakaszokatmáselvek
eredményezték,mintamegelőzőeket.Akorrupció–mintaminden jelentkezőt
érintőprobléma–ajelentésekáltalánosdiszkurzívstratégiája,amieredményezhe-
ti a kritikus szakaszokat. A jelentés többi része lehet egy kizárólagRomániára
vonatkozónyelvezetéskonceptualizációeredménye.A jelentésújbólRománia-
spe ci fi kus nyel ve ze tet hasz nál a pol gá ri és po li ti kai jo gok ról szó ló sza kasz kez de-
tén.Amikorarrólszámolbe,hogyjavultagyermekvédelem,úgyfogalmaz,hogya
Phare-programáltaltámogatottreformstratégiameghoztagyümölcsét.Azonbana
gyer mek vé de lem te rü le tén még ja vul hat na a po li ti ka al kal ma zás. Ez ugya naz a 
ja vu lás nyel ve zet, ame lyet a je len tés ko ráb ban már hasz nált, ami kor az igaz ság szol-
gáltatásreformjárólszólt.Ezekazelemekpozitívhangotteremtenek,ésellensú-
lyozzákaztazállítást,hogynemtörténtjavulásapolgárijogokterületén.Apolgá- 
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ri és po li ti kai jo gok ról szó ló sza kaszt zá ró mon da tok el lent mon da nak a ko ráb bi 
op ti mis ta nyi lat ko za tok nak.
Ellentmondásokéskövetkezetlenségekléteznekazegyesjelentésekenbelül,az

ugyanarrólazországról szóló jelentésekközöttkülönbözőévekben,akülönböző
or szá gok tár gya lá sá ban hasz nált hang vé tel ben egy-egy adott év ben, ugyan an nak a 
problémánakakülönbözőországbelitárgyalásában,valamintajelentésekszerkeze-
tében.Akövetkezetlenségnekmindezenszintjeihozzájárulnakahhozaképhez,
melyszerintazEUvonakodikfelvenniajelentkezőketésfelvállalniavonakodását.
A vo na ko dás mo ti vá ci ó ja az le het, hogy az EU iden ti tá sa hi e rar chi á ra ala pul, s az 
EUésazalantaskamásokközött fenntartottdichotómiáraépül.A létezőzavart
növeliazegyremagasabbratettlécésazújelvárások,amikkelajelentkezőkszem-
betaláljákmagukat,sakiknekazerőfeszítéseitmégkoraivolnaértékelni.Mindezek
együttesenalkotjákazEU-nakakelet-európaijelentkezőkrőlszólódiskurzusában
az’elhalasztó’stratégiát.Az’elmarasztalás’-stratégiarészekéntkonstruáltkelet-eu-
rópaialsóbbrendűségszolgáltatjaazelhalasztásdiszkurzívigazolását.

Kö vet kez te té sek

Azok a dis kur zus ele mek, ame lye ket fel fe dez tem, azt mu tat ják, hogy az EU ke let-
európaijelentkezőkrőlkialakítottpercepciójábanakoloniálisdinamikatükröződik.
JelentéseibenazEUúgyjelenikmeg,mintadominánsgyarmatosítóiszubjektum:
meghatározza,eltárgyiasítjaésmegteremtiakelet-európaijelentkezőket,prekon-
cepciói alapján a jelentkezők valóságainak szelektív összegzését adja,mígmagát
mintidealizáltfelsőbbrendűszubjektumotmutatjabe.Ezekbenadiszkurzívmanő-
verekbenazEUajelentkezőországokkoloniálispercepciójáthasználja,ésfelállít-
jaa jól ismertKelet–Nyugathierarchiát.AzEUmagánakutaljaaztadiszkurzív
hatalmat,hogyrákényszerítsenegyontológiátakelet-európaijelentkezőkre.
AzEU1998-asés1999-esországjelentéseiakelet-európaijelentkezőországok-

rólkétfődiszkurzívstratégiátfednekfel,amelyeket’elmarasztalás’és’elhalasztás’
név vel lát tam el. Eze ket a stra té gi á kat a kva li ta tív dis kur zus elem zés hoz ta fel szín-
reaszövegből.Az’elmarasztaló’stratégiánakháromelemevan:1.azorientalista
dis kur zus a ke let-eu ró pai or szá gok eg zo ti kus más sá gát ál la pít ja meg az ál tal, hogy 
nyelveikenhasználszavakat,hogyakorrupciójukraösszpontosít,shogynemköz-
vetlenül szólítjamegőket; 2. a romákmint esszencializált kisebbség folklorikus
je len lé te a ke let-eu ró pai or szá gok ál ta lá nos el ma ra dott ság ára utal; 3. a hi ány 
hangsúlyozásakiemeliazokataterületeket,amelyekenajelentkezőknemfelelnek
meg az EU el vá rá sa i nak. A ko lo ni á lis vi szony lét re ho zá sa, va la mint a ke let-eu ró-
paijelentkezőkmintegzotikusmásokkonstrukciójanemcsakaztsugallja,hogyaz
EUanorma,hanemazt is,hogymonolitikusentitás.Vagyhogy legalábbismint
ilyenszeretnea jelentkezőkvonatkozásábanszerepelni.Nohaapercepciókont-
rolljasokfélehatalmihierarchiasajátja,azatípusúkontroll,amellyelazEUkísér-
letezik,koloniálismanőver.Ezenfelülmégfelerősítia’hiány’diskurzuselemjelen-
tőségét,amelyfelsorolja,mimindenükhiányzikakeletijelentkezőknek.Keveseb-
bek,mintazEU.Nohaezösszhangbanvanazzalakvantitatívmássággal,amelyet
Wolffdiagnosztizált,ezenfelülmégazalsóbbrendűséghordozójais.



 replika 109 replika 109

Azalsóbbrendűség,amelyetazEUdiskurzusalétrehoz,igazoljaamásikstraté-
giát:az’elhalasztást’.Ezfedileakelet-európaijelentkezőkfelvételénekelhalasz-
tásárairányulótörekvést.Ahalasztásháromeszközeakövetkező:1.’majdmeg-
látjuk’nyelvezet,amelyaztállítja,hogyajelentkezőországokbanzajlóreformokat
egyelőrenemlehetmegítélni;2.’újelemek’,amelyekegyreolyanújabbésújabb
elvárásokat fogalmaznakmeg, amelyeknek a jelentkezőknekmegkell felelniük,
mielőttfelvételüklehetővéválik;3.ellentmondásokéskövetkezetlenségekaszö-
vegekben, amelyek ’láthatatlanmenetrend’-re utalnak. Az ’elhalasztó’ stratégia
elsőkételemeazEUhatalmátmutatjabe,ésehatalomnakagyarmatosítóielő-
joggal való hasonlóságát: a feladatmegjelölés és a felmérés tipikusan gyarmati
tisztviselőkfeladatai.Arejtettmenetrendlehetakeleti jelentkezőkfelvételének
pre de ter mi nált el uta sí tá sa, amely nem kap exp li cit meg fo gal ma zást, de amely nek 
alétezéséreerősenutalnakajelentésekbenlévőkövetkezetlenségek.
Az1998-asés1999-esjelentésekekétstratégiájaazEU-nakakeletijelentkezők

felvételétőlvalóvonakodásánakaspektusaitmutatjabe.Ezavonakodásafelvéte-
li fo lya mat két le het sé ges foly ta tá sá ra utal az itt át te kin tett tíz or szág ese té ben: 
felvételük meghatározatlan időre elhalasztódhat, mialatt a tárgyalások látszata
fennmarad,vagypedigmegtörténikafelvételük,deolyanfeltételekmellett,ame-
lyek az EU-n belül másodrendű állampolgársághoz vezetnek.Mindkét esetben
igazaz,hogyazEUmostanidiskurzusakizárjaannaklehetőségét,hogyakelet-eu-
rópaiországokteljesjogútagkéntnyerjenekfelvételt.
AzEUkisajátítjaakeleti jelentkezőkfelettidiszkurzívhatalmat.Adiskurzus

azonbannincsegyedül.Nemkülönülelahatalomtöbbiterületétől,példáulagaz-
daságiéskatonaihatalomtól.Adiskurzuselőkészíti,fenntartjaésfelfediahatalmi
vi szo nyo kat, és ez ál tal iga zol ja a ha ta lom más ki fe je zé se it és gya kor lá sát. Az EU 
bővítésénekkontextusában adiskurzusnak a gyarmatosítói helyzetekhez és per-
cepciókhozvalóhasonlóságaakeleti jelentkezőknekegyolyan struktúrábavaló
felvételétvetítielőre,amelybenegyesekraisond’etre-jemásokszolgálata.Agyar-
matosítottnépekagyarmatistruktúrákszervesrészeivoltak:gondoskodtakagyar-
matosítókgazdaságiésidentitásszükségleteiről.Agyarmatidinamikatermészeté-
bőlfakadóanakeletijelentkezőkbármiváltoztatásnélkülifelvételeebbeadina-
mi ká ba azt je len ti, hogy a ke let-eu ró pai or szá gok egy olyan bi ro da lom ba ke rül nek 
majd, ahon nan nem tud ják ki von ni ma gu kat.
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